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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 66.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 04.09.2017 

 
Zveřejněna  je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Rada města Horažďovice:  

1. schvaluje  zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z 65. schůze RM ze 
dne 21.08.2017  

2. v záležitosti akce Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro 
všechny – změna přechodu č. 04“: 

a) neschvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Horažďovice a společností ZNAKON, a.s., 
Sousedovice 44, Strakonice, IČO: 26018055 (vítěz poptávkového řízení) na realizaci stavebních 
prací v souladu s vyhrazeným právem zadavatele z důvodu rozhodnutí změny termínů plnění 

b) ukládá provést opakované řízení s rozšířeným rozsahem o přechod v Jiráskově ulici u ZŠ 
Komenského  s termínem realizace stavebních prací od 01.04.2018 do 31.05.2018 

    – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

3. bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Analýza stavu a potenciálu 
úspor vybraných objektů města Horažďovice a ověření vhodnosti pro realizaci EPC projektu“ ve výši 
101.640 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. bere na vědomí nepřijetí žádné nabídky na odprodej pozemku p.č. 1496/4 v k.ú. Horažďovice výběrovým 
řízením za cenu 300 Kč/m2 pozemku + náklady s prodejem související  a  snižuje cenu na 250 Kč s tím, že 
záměr bude zveřejněn – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 0264/22-517/33200/2017 k akci 
„Rozšíření veřejného osvětlení v obci Horažďovice, část Jarov“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle (strana povinná) a městem Horažďovice 
(strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 609,24 Kč včetně DPH a na dobu neurčitou – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. schvaluje zábor veřejného prostranství, části komunikace Mayerova ulice v Horažďovicích, dne 
26.09.2017 v rámci předvolební kampaně strany TOP 09 v Horažďovicích (dle předložené situace) – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. v záležitosti odprodeje bytových jednotek v domě čp. 1077 včetně st.p.č. 1674 v k.ú. Horažďovice, ulice 
Na Vápence v Horažďovicích doporučuje ZM projednat a schválit kupní smlouvy mezi městem 
Horažďovice (prodávající) a kupujícími:  

a) manželi ………… ………  ………………. a ………… ………….., ……………. , Horažďovice, 
bytová jednotka č. 1077/.. za kupní cenu ve výši 465.498 Kč 

b) ………… …………….. , …………………. , ………………….., bytová jednotka č. 1077/..  za kupní 
cenu ve výši 490.766 Kč 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti odprodeje bytové jednotky v domě čp. 1078 včetně st.p.č. 1675 v k.ú. Horažďovice, ulice Na 
Vápence v Horažďovicích doporučuje ZM projednat a schválit kupní smlouvu mezi městem Horažďovice 
(prodávající) a kupujícím …………… ………… , ……………. , Horažďovice, bytová jednotka č. 1078/.. za 
kupní cenu ve výši 465.682 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  
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9. schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a SH ČMS – Sborem 
dobrovolných hasičů Boubín, IČO:65579101, se sídlem Boubín 5 (nájemce) na pronájem prostor hasičské 
zbrojnice čp. 5 na st.p.č. 10 v k.ú. Boubín o výměře 124,75 m2 s účinností od 01.09.2017 na dobu 
neurčitou, za nájemné 1.000 Kč/rok – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

10. v záležitosti pronájmu nebytových prostor Mírové náměstí 19, Horažďovice (prodejna textilu) schvaluje 
nájemkyni Marii Chalupné, Komenského 951, Horažďovice snížení nájemného o 50 % po dobu 
rekonstrukce Mírového náměstí s platností od 01.10.2017, maximálně do 31.10.2017,  schvaluje uzavření  
dodatku  č. 6 k nájemní smlouvě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

11. schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. .,  ………………. , Horažďovice s 
…………… …………..  ke dni 30.09.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje 
a majetku města  

12. schvaluje pronájem bytu č. .. (3+1), …………….., Horažďovice ………….. …………….., ………………., 
Nepomuk, s platností od 01.10.2017 na dobu určitou do 30.06.2018 za nájemné 41,79 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

13. v záležitosti plnění splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění  poskytovaná 
s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení schvaluje …………..  a  …………. ……………, bývalým 
nájemcům bytu č. .., ……………. , Horažďovice snížení splátek z 2.000 Kč/měsíc na 1.100 Kč/měsíc 
s platností od září 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

14. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek  s …………… ………….. , 
nájemcem bytu č. .., …………………, Horažďovice na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění  
poskytovaná s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 1.000 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v září 2017, zároveň bude placeno běžné měsíční nájemné bytu 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

15. schvaluje uzavření splátkového kalendáře pod  ztrátou  výhody  splátek  s ……………..  ……………, 
bývalou nájemkyní bytu č. ., …………….., Horažďovice na úhradu dlužného nájemného,  úhrad za plnění  
poskytovaná s užíváním bytu a příslušného úroku z prodlení ve výši 1.000 Kč/měsíc, vždy k  25. dni 
běžného  kalendářního  měsíce, poprvé  v září 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města   

16. schvaluje dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, a to 
na maximální počet 34 žáků ve třídě při výuce některých předmětů v sedmém ročníku ZŠ Komenského 
pro školní rok 2017/2018 za předpokladu, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor PPŠK  

17. schvaluje změnu účelu dotace KČT, oblast Plzeňského kraje, IČO: 45331995, na turistické značení 
horažďovických okruhů – vyvěšení směrovek a tabulek, žebřík a schvaluje uzavření dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního programu města Horažďovice „Podpora 
volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2017“ ze dne 26.04.2017 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

18. schvaluje Krajské organizaci KDU – ČSL Plzeňského kraje, Jiráskovo náměstí 678/33, Plzeň zvláštní 
užívání veřejného prostranství v zámeckém parku  (parkán) pro umístění „Skákacího hradu“ dne 
14.09.2017 od 14:30 do 17:00 hod. v rozsahu 4x5 m – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
finanční   

19. v záležitosti rypadla – nakladač JCB 3CX SM4:  

a) schvaluje odprodej rypadla – nakladače JCB 3CX SM4 a schvaluje uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Horažďovice (prodávající) a spol. TERRAMET, s.r.o., Obchodní 131, Čestlice 
(kupující) za 220.000 Kč 
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b) schvaluje vyřazení rypadla – nakladače JCB 3CX SM4  z evidence organizační složky Technické 
služby  

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

20. v záležitosti kácení zeleně:  

a) bere na vědomí kácení ze zdravotních důvodů 1 ks smrku v parku Ostrov na parcele č. 1083/1 
v k.ú. Zářečí  u Horažďovic 

b) schvaluje kácení 1 ks lípy u čp. 626 v Zářečské ulici na parcele č. 1087/4 k. ú. Horažďovice 

c) schvaluje kácení 9 ks smrků v parku Ostrov na parcele č. 1085 v k. ú. Zářečí u Horažďovic 

d) schvaluje kácení 1 ks smrku na terase za kostelem na pozemku č. 32/3 v k. ú. Horažďovice 

e) schvaluje kácení 1 ks čtyřkmenu slivoně u garáže vedle čp. 708 v Jiráskově ulici na pozemku č. 
221/16 v k ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

21. v záležitosti využití plaveckého bazénu pro výuku plavání:  

a) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Školním sportovním klubem při ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211 

b) schvaluje smlouvu na využití části plaveckého bazénu pro výuku plavání mezi městem 
Horažďovice a Domem dětí a mládeže Horažďovice, Zámek 11 

       – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Aquapark   

22. v provozních záležitostech organizační složky Městská knihovna  souhlasí s uzavřením 2 dohod mimo 
pracovní poměr, v rozsahu max. 100 hodin do 30.11.2017, na výkon regionálních funkcí knihoven 
vzhledem k zástupu za mateřskou dovolenou a nemožnosti ji konat  stálými zaměstnanci – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Městská knihovna a  MěÚ, odbor kanceláře starosty   

23. v záležitosti žádosti Ing. Miroslava Böhma, Budějovická 310, Netolice z důvodu  monitoringu  perlorodky:  

a) schvaluje snížení odběru vody do Mlýnského náhonu na stavidlech Prácheňského jezu na 
úroveň minimálního sanačního průtoku dne 26.09.2017 od 7:00 do 15:00 hodin z důvodu 
umožnění prohlídky dna na výskyt perlorodky a dalších vodních mlžů v úseku od stavidel 
Mlýnského náhonu u Prácheňského jezu po stavidla odlehčovacího ramene a po česle stavidel 
bývalého Hořejšího mlýna  

b) schvaluje udělení výjimky na vjezd na cestu v Anglickém parku – Ostrov z ulice Zářečská až 
k Prácheňskému jezu dne 26.09.2017 z důvodu rychlejšího provedení monitoringu a převozu 
vybavení pro monitoring - pro osobní automobil ŠKODA FABIA COMBI RZ 5J9 2429 v rozsahu 
trasy dle přílohy 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

24. v záležitosti pachtu pozemků p.č. 238/82 a p.č. 238/85 v k.ú. Horažďovice mezi městem Horažďovice 
(propachtovatel) a OSEVOU Seeds s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice (pachtýř):  

a) revokuje usnesení z 65. RM ze dne 21.08.2017, bod č. 21 

b) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě mezi městem Horažďovice a OSEVOU Seeds s.r.o., 
Komenského 1028, Horažďovice, kterým se na základě dohody vyjímá z pachtu p.č. 238/85 orná 
půda o výměře 1 249 m2 v k.ú. Horažďovice a v pachtu zůstává p.č. 238/82 orná půda o výměře 
1 204 m2 v k.ú. Horažďovice za pachtovné ve výši 3.000 Kč/ha + DPH v zákonem stanovené 
sazbě 

   – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

25. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje  
termíny jednání RM:          18.09.2017  ve 14:00 hod. 

      09.10.2017  ve 14:00 hod. 
       23.10.2017  ve 14:00 hod. 
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      06.11.2017  ve 14:00 hod. 
      20.11.2017  ve 14:00 hod. 
      04.12.2017  ve 14:00 hod. 
      18.12.2017  ve 14:00 hod. 
     

termín jednání ZM: 27.11.2017 v  18:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ 

 
 
 
     
    

 

 

            Ing. Michael Forman, v.r.                   Ing. Hana Kalná, v.r.   
            starosta města                    místostarostka města   

 

 

 


